
 

 

ISLANNINHEVOSNÄYTTELY ORIMATTILA 3.-4.9.2021 
 
Yleistä 
Näyttelyyn on ilmoitettu yhteensä 32 hevosta, joista 2 on kokonaisarvosteltavia. Erillisessä liitteessä 
on näyttelyn hevoskohtainen aikataulu ja alla yleisiä ohjeistuksia.  
 

Ilmoittautuminen, mittaus ja yleinen terveystarkastus 
Ilmoittautuminen ja mittaus suoritetaan samalla kertaa maneesin vieressä olevan Orivetin tallin 
päädyssä (kauempana maneesista oleva pääty). Poikkeuksellisesti näyttelyssä ringmasterina ja näin 
ollen perjantaina mittaajana toimii toinen FEIF-tuomareista (John Siiger Hansen), joten kaikki 
perjantain mittaukset tehdään ennen rakennearvostelujen alkamista. Mittaajan arvion mukaan 
mittaukseen menee vajaa 10 min per hevonen. Mittaus alkaa perjantaina noin 13.00 ja mittaus 
tapahtuu aikataulun mukaisessa arvostelujärjestyksessä. Varsojen mittaus alkaa lauantaina 8.30 ja 
pyritään etenemään arvostelujärjestyksessä. Mittauksessa on maskin käyttösuositus.  
Mittauksen yhteydessä tarkistetaan hevosen rokotukset ja tunnistetiedot sekä sen mikrosiru luetaan. 
Kaikkien näyttelyyn osallistuvien hevosten tulee olla mikrosirutettuja. Hevosen passin tulee olla 
mukana mittauksessa sekä erillisen rokotuskortin, mikäli rokotukset eivät ole passissa. 
Mittaustilanteessa hevosen on seistävä ryhdikkäänä tasajaloin paikallaan, jotta mitoista saadaan 
mahdollisimman todenmukaiset. 3-vuotiaiden ja sitä vanhempien orien kivekset mitataan ja tutkitaan 
mittauksen yhteydessä. Orit on siedätettävä kivesten kosketteluun jo kotona, jotta vältetään 
vaaratilanteet ja mittaus etenee mahdollisimman sujuvasti näyttelypaikalla.  
Kokonaisarvosteltavilla hevosilla on mittauksen yhteydessä myös yleinen terveydentilan tarkastus ja 
kengitystarkastus. Mittauksen yhteydessä on mahdollista tarkastaa etukäteen myös varusteet, kuten 
jalkasuojat ja muut ratsastuksessa käytettävät varusteet. Ratsastuskokeiden jälkeen hevosille tehdään 
suu- ja jalkatarkastus mahdollisten vammojen varalta sekä varustetarkastus. HUOM! 
Varustetarkastuksen tekee tänä vuonna tuomari, joten seuraava ratsukko joutuu odottamaan 
vuoroaan sen ajan. 
 

Arvostelupaikat ja aikataulu 
Ratsastusarvostelu tapahtuu Orimattilan raviradalla, Jalkurin passisuoralla. Rakennearvostelut ja 
varsojen sekä nuorten hevosten arvostelu tapahtuu Orimattilan ratsastuskeskuksen maneesissa. 
Huom! Yleisön kulku myös maneesin päädystä pikku ovesta. Maneesin sivuovi ja aulatila eivät ole 
enää käytössä. 
 



 

 

 
 
Koska toinen näyttelyn FEIF-tuomareista toimii ringmasterina, perjantain aikataulu voi elää 

normaalia enemmän. Esimerkiksi perjantaina rakennearvostelu päästään aloittamaan vasta kun 

kaikki hevoset on mitattu, eli mikäli mittaukset venyvät arvioidusta ajasta tai ne päästään 

aloittamaan myöhässä voi myös koko päivän aikataulu venyä. Rakennearvostelut voidaan 

perjantaina kuitenkin aikaisintaan aloittaa arviolta noin klo 15.00.  Yleisesti aikataulu saattaa myös 

venyä viivästysten tai aikaistua poisjääntien vuoksi, joten seuraa näyttelyn kulkua ja ole itse ajoissa 

paikalla. Aikataulumuutoksista ja viime hetken poisjäänneistä pyritään tiedottamaan tapahtuman 

facebook-sivulla. 

Ratsastusarvostelut pidetään Jalkurin passisuoralla raviradan sisäpuolella. Ravirataa voi käyttää 

lämmittelyyn. 

Karsinapaikkojen varaaminen ja tiedustelu: 
Karsinapaikkojen varaamisesta ja maksamisesta vastaa hevosen tuoja.   
Myöhäisen näyttelyajankohdan takia Hevoskylän tallit ovat hyvin täynnä. Karsinapaikkoja voi 
tiedustella Orivetin tallista (maneesin viereinen talli). Ilmoita varatessasi tarkka aika, minkä ajaksi 
tarvitset karsinan, jotta samaa karsinaa voidaan mahdollisesti hyödyntää muille näyttelyvieraille.  
Orivet 045-1053410 
 

Tuomarit ja muu toimihenkilöstö 
FEIF-tuomareina näyttelyssä ovat John Siiger Hansen ja Einar Ásgeirsson. Kansallisena tuomarina 
toimii perjantaina Minna Toivonen ja lauantaina Tarja Tiainen. Näyttelyn johtajana toimii Marika 
Moring ja ringmasterina John Siiger Hansen. Hippoksen edustajana paikalla Tea Niemi. 
 

Säännöt 
Näyttelyssä noudatetaan FEIF-sääntöjä islanninhevosnäyttelyille (FIZO) sekä Suomen Hippoksen 
kansallista jalostusohjesääntöä.  FEIF:n säännöt löytyvät osoitteesta: https://www.feif.org/breeding-
dept/documents/ (tiedosto FEIF Breeding Rules and Regulations 2021) 
 
Hevosta esitettäessä on aina käytettävä kypärää, myös rakennearvostelussa ja mittauksessa. 
 

https://www.feif.org/breeding-dept/documents/
https://www.feif.org/breeding-dept/documents/


 

 

Kilpailunumeron tuo näytteilleasettaja itse ja se on vapaaehtoinen. Numero EI saa olla kiinni 
hevosessa. 
 
Mittauksessa on maskin käyttösuositus. Älä tule sairaana paikalle!  
 

Näyttelykuntoinen hevonen 
Esitettävien hevosten on oltava käsiteltävissä ja hyväkuntoisia. Näyttelypaikalle EI SAA  
tuoda sairaita ja/tai tarttuvaa tautia mahdollisesti kantavia hevosia! Myös sellaisten  
hevosten tuominen näyttelyyn on kielletty, joiden kanssa samassa tallissa on esiintynyt  
tarttuvaa tautia. Hevosten rokotusten tulee olla voimassa FEIF:n sääntöjen mukaisesti.  
 
Alikuntoista hevosta ei myöskään saa tuoda näyttelyyn. Näyttelyyn ei saa tuoda tammaa, jolla on alle 
vieroitusikäinen (7 kk) varsa eikä tammaa, joka on 5. kuukaudella tai pidemmällä tiineenä. Näyttelyssä 
pätevät Hippoksen ja FEIF:n dopingsäännöt. 
 

DNA-näytteet 
Jalostukseen tarjottavien oriiden on todistettava polveutumisensa (myös emän puolelta) DNA-testein 
ennen näyttelyä ja tulos on oltava kirjattuna World Fenguriin. Yli 3v. tammoista tulee olla DNA-tulos 
kirjattuna World Fengurissa. 1-2v. orivarsoilla DNA-tuloksen tulee olla kirjattuna World Fenguriin. 
Suomessa syntyneiden sekä ulkomailta tuotujen rekisteröinnin yhteydessä DNA-testatuiden hevosen 
DNA-tulosten viemisestä World Fenguriin huolehtivat SIHY ja Suomen Hippos. Muiden ulkomailta 
tuotujen hevosten ja mahdollisesti ulkomailla olevien vanhempien DNA-tulosten toimituksesta 
huolehtii omistaja. 
DNA-näyte (jouhinäyte) otetaan kaikista näyttelyyn osallistuvista hevosista, joita ei aiemmin ole DNA-
testattu ja niiden DNA-tulosta ei ole kirjattu World Fenguriin. DNA-näytteen hinta on 65 euroa. 
 

Kokonaisarvosteltavat hevoset  
Rakennearvostelussa hevonen esitetään suitsittuna mahdollisimman kevyesti. Hevonen seisoo 
paikallaan ryhdikkäänä sivuttain tuomareihin nähden.  Tuomarit tulevat tarkastelemaan hevosta myös 
läheltä, tunnustelevat jalkoja, nostavat kavioita ja voivat muuten koskea hevoseen. He voivat myös 
pyytää esittäjää muuttamaan hevosen asentoa. 
Liikkeiden säännöllisyyttä arvosteltaessa esittäjä taluttaa hevosen kohtisuoraan tuomareista poispäin 
ja takaisin ensin käynnissä ja sitten ravissa. Myös tätä on syytä harjoitella kotona ja avustajan 
käyttäminen on suositeltavaa. 
Rakennearvostelun pisteet julkistetaan heti arvostelun jälkeen. 
 
Ensimmäisen ratsastusarvostelun aikana hevonen ratsastetaan tuomariston edessä 250 m suoralla 
kaikissa askellajeissa vapaavalintaisessa järjestyksessä enintään 5 kertaa edestakaisin (8–10 
suoranmittaa). Ravissa ja töltissä on eduksi esittää useampaa eri tempoa. Tölttiä tulee esittää myös 
selkeästi kevyemmällä/vapaalla ohjastuntumalla, mikäli tavoitellaan korkeimpia pisteitä. Kutakin 
askellajia ja/tai tempoa tulee esittää koko suoran mitta tai erikseen arvosteluohjeissa määritelty 
matka (esim. hidasta tölttiä 100m radan keskellä). Töltin ja laukan hidas tempo arvostellaan erikseen. 
Passi näytetään mahdollisimman nopeana. 
 
Toisessa ratsastusarvostelussa esittäjällä on mahdollisuus yrittää nostaa pisteitä ja esittäjä saa 
vapaasti valita mitä askellajeja esittää. Ratsastusominaisuuksista ainoastaan ratsastettavuuden 
pisteitä voidaan laskea toisen ratsastusarvostelun perusteella. Hevoset esitetään mahdollisuuksien 
mukaan paremmuusjärjestyksessä pareittain tai kolmen ryhmässä. Hevoset saavat esiintyä yhteensä 
kolmen edestakaisen suoran verran (6 suoranmittaa).  
 



 

 

Jos hevonen ei osallistu toiseen ratsastusarvosteluun TAI sen ratsastaja vaihtuu, muutoksista on 
ilmoitettava pikimmiten Marikalle (050 3456834). 
 

1- ja 2-vuotiaat sekä 3- ja 4-vuotiaat rakennearvosteltavat 
3- ja 4-vuotiaat esitetään suitsittuna ja 1-2 -vuotiaat riimussa. Varsan ja nuoren hevosen esittäjällä 
tulee arvostelun aikana olla apulainen, joka auttaa varsinkin hevosen irtojuoksutuksessa ja 
kiinniottamisessa.  
Nuorten arvostelu aloitetaan rakennearvostelulla. Hevonen asetetaan seisomaan tuomareiden eteen 
ryhdikkäästi harjapuoli poispäin tuomareista. Rakennearvostelua seuraa liikkeiden suoruuden 
arvostelu, missä hevosta talutetaan ensin käynnissä kohtisuoraan tuomareista poispäin ja kohti 
tuomareita ja sen jälkeen ravissa. Irtojuoksutusosiossa hevosta juoksutetaan maneesiin rakennetussa 
kujassa vapaasti ja pyritään saamaan se esittämään kaikkia askellajeja. Riimua/suitsia ei oteta pois 
juoksutuksen ajaksi.  
Nuorten arvostelusta poiketen 1-2 vuotiaat irtojuoksutetaan ensin ja sen jälkeen niiden rakenne 
arvostellaan. 
 
Varsojen arvostelussa seuraava varsa kutsutaan arvosteluun, kun edellisen varsan arvostelua aletaan 
lukea. Nuoret ja varsat palkitaan heti arvostelunsa jälkeen, joten avustaja tai esittäjä voi noutaa 
palkintoruusukkeen heti arvostelun jälkeen tuomaristolta/kuuluttajalta.  
 

Palkitsemisrajat 
Varsat (1-2-vuotiaat) arvostellaan lineaarisesti ja ne palkitaan I, II tai III palkinnolla. 
Rakennearvosteltavat nuoret hevoset ja kokonaisarvosteltavat tammat ja ruunat palkitaan pisteiden 
mukaan:  
7,20–7,49 III palkinto 
7,50–7,99 II palkinto 
8,00– I palkinto 
Myös juoksutuskoe voi vaikuttaa 3-4 vuotiaiden palkintoluokkaan joko nostavasti tai laskevasti (+/-). 
Viime kädessä tuomariryhmä päättää palkitsemisesta. 
 
Kokonaisarvosteltavat orit palkitaan pisteiden mukaan seuraavasti:  
7,75-7,99 II palkinto 
8,00- I palkinto 
 

Palkintojenjako 
Nuoret ja varsat palkitaan heti niiden arvostelun jälkeen ruusukkein. Kokonaisarvosteltavat palkitaan 
sen jälkeen, kun kaikki kokonaisarvosteltavat on esitetty lauantaina. Näyttelyssä palkitaan lisäksi Best 
in Show, paras nuori hevonen, paras varsa ja paras esittäjä. Paras varsa ja nuori palkitaan, kun kaikki 
kunkin luokan osallistujat on arvosteltu. BIS ja paras esittäjä palkitaan lauantaina päivän päätteeksi. 
Parhaiden palkinnot voidaan toimittaa myös jälkikäteen, joten näyttelypaikalle ei tarvitse jäädä 
odottamaan parhaiden palkitsemisia. 
 

Hevosten valokuvaus 
Kaikista näyttelyyn osallistuvista hevosista otetaan rakennearvostelun jälkeen tai sitä ennen muutama 
edustava profiilikuva. Kuvia voidaan ottaa myös ratsastusarvostelujen aikana. Rakennekuvat 
julkaistaan näyttelytulosten yhteydessä yhdistyksen kotisivuilla sekä tapahtuman facebook-sivulla. 
Kuvia voidaan myös käyttää lehdessä ja muissa Hippoksen tai SIHY:n julkaisuissa. 
 

WC ja buffetti 



 

 

WC löytyy maneesin oikealta puolelta, käynti ulkoa. Näyttelyssä ei ole varsinaista buffettia tänä 
vuonna. 
 

Hevoskärryjen parkkeeraus 
Hevosautot ja trailerit parkkeerataan pääasiassa sinne, mihin hevoset majoittuvat. Hevosten esittäjät 
ja omistajat voivat parkkeerata henkilöautot Hevostien tienvarteen, kuitenkin niin, etteivät ne estä 
muuta liikennettä. Lisäksi voi parkkeerata maneesin viereisen tallin merkitylle parkkipaikalle, mutta 
autojen läpiajo tallin ympäri tai kulkeminen toisessa tallin päädyssä kielletty. Ratsastuskeskuksen 
tarha-alueelle ei saa ajaa autolla tai mennä hevosten kanssa. Alueella liikkuu paljon hevosia myös 
näyttelyyn tulevien lisäksi, joten ajathan varovaisesti. 

 
 Jos vielä jäi jotain kysyttävää lisätietoja voi kysyä Marikalta 050 
3456834/jalostus@islanninhevonen.net.  

Muistathan ilmoittaa kaikki hevosten peruutukset Suomen Hippokseen Tea Niemi, 
tea.niemi@hippos.fi, sekä 1.9. jälkeen myös näyttelyn johtajalle (esim. tekstiviesti/whatsapp). 
 
Suomen Hippoksen näyttelyohjeet islanninhevosille tästä linkistä.  

 

    TERVETULOA! 

SIHY:n jalostusvaliokunta ja Suomen Hippos ry 

 

https://www.hippos.fi/uploads/sites/1/2021/08/fac2d85b-islnayttelyohje2021.pdf

